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Číslo smlouvy MF 

9009/05112016 
Toto číslo uvádějte přifakturaci 

Dodatek č. 2 
ke 

Smlouvě o údržbě a systémové podpoře IS VIOLA 
č. smlouvy 332/136/2011 

uzavřené dne 22.12.2011 mezi níže uvedenými st ranami 

(dále jen "Dodatek") 

Smluvní strany: 

Česká republika - Ministerstvo financí 
Letenská 15, 1181 O Praha I 
IČ: 00006947 
DIČ: CZ00006947 
baokovní spojení: ČNB - Praha I číslo účtu: 33280011710 
jejÚTIŽjménemjedná: Ing. Božena Zděnková, ředitelka odboru 38 Rozvoj leT 
(dále jen "objeduatel") 

a 

Krabat cz s. r. o. 
Rýdlova 695,251 Ol Řičany 
JČ: 2651 3625 
DIČ: CZ2651 3625 
baokovní spojení: ČSOB 
číslo úč!u:176013702/0300 

zastoupená panem Ing. Ondřejem Tomášem Klimešem, jednatelem 
(dále jen "zhotovitel") 

(Objednatel a zhotovitel dále společně jako "Smluvní strany" a každý jednotlivě jako 
"Smluvní strana") 

Preambule: 

a) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 22.12.2011 Smlouvu o údržbě a systémové 
podpoře IS VIOLA, č. smlouvy 332/136/2011 (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem 
byl servis infonnačního systému Viola. 

b) V průběhu trvání Smlouvy došlo k potřebě upravit smluvní vztah ve smyslu seznámeni 
zhotovitele se směrnicí MF týkající se zabezpečení infonnačnÍch systémů na MF. 

c) Tento Dodatek se uzavírá z důvodu zapracování povinnosti zhotovitele seznámit se a 
dodržovat výše uvedenou směrnici. 
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I. Předmět Dodatku 

(l) Předmětem tohoto Dodatku je doplnění obsahu Smlouvy o pnvínnost zhotovítele 

seznámit se a doddovat Směrnici Č. 61200 t - Zabezpečení irďonnačních systémů 

Ministerstva financí, v platném znění. 

II. Změny Smlouvy 

(2) Smluvní strany se dohodly, že do čl. V. Práva a povínnosti zhotovitele se vkládá další 

odstavec následujícího znění: 

,,(17) Zhotovitel je povinen se seznámit a dodržovat Směrnici Č. 6/2001 - Zabezpečení 
informačních systémů Ministerstva financi v platném znění." 

III. Závěrečná u!jtanovenf 

(1) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají 

v platnosti. 

(2) Smluvní strany shoduě prohlašují, že tento Dodatek odpnvídá jejich svobodné vůli, 

což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

(3) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly a že byl uzavřen pn 

vzájemném projednání a v souladu s pnstupem dle čl. XlII. Smlouvy. 

(4) Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) vyhotovenrch s plalností originálu, z nichž každá 

ze SmJuvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

(5) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 

Za objednatele: 1 1 -07- 2016 
Česká republika - Ministerstvo nnancí 

Ing. Božcna Zděnková 
ředitelka odboru 38 

V praze dne: 

Ministerstvo financl 
i 1810 Praha 1 - LetenskA 15 

·185-
XC: 000065147 InC: C'!00006947 

Za zhotovitele 
Krabat cz S.r.o. 

1 I -D:'- 2016 

Ing. Ondřej Tomáš Klimcš 
jednatel společnosti 

V Praze dne: 
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